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I. Inleiding

1. Uit een grootschalig scheidingsonderzoek dat door een consortium van vijf 
Vlaamse universiteiten en de Studiedienst van de Vlaamse Regering werd opgezet 
blijkt dat minstens 20 % van alle Vlaamse kinderen gescheiden ouders heeft en al-
dus direct of indirect bij een verblijfsregeling wordt betrokken (1). Middels de wet 
van 18 juli 2006 tot het bevoorrechten van een gelijkmatig verdeelde huisvesting 
van het kind van wie de ouders gescheiden zijn en tot regeling van de gedwongen 
tenuitvoerlegging inzake huisvesting van het kind werd een wettelijk kader voor de 
verblijfsregeling van minderjarige kinderen gecreëerd (2). 
In de voorliggende bijdrage worden de krachtlijnen van deze regelgeving geana-
lyseerd in het licht van recente wetswijzigingen en -voorstellen en tevens getoetst 
aan actuele ontwikkelingen in het domein van het psychotherapeutisch en pedago-
gisch onderzoek. Hierbij wordt in wat hierna volgt een onderscheid gemaakt naar-
gelang de niet-samenlevende ouders een akkoord over de verblijfsregeling kunnen 
bereiken (II) of niet (III). Wat dit laatste luik betreft, wordt een arrest van het hof 
van beroep te Antwerpen d.d. 15 maart 2015 als uitgangspunt in aanmerking geno-
men.

II. Akkoord van de ouders over de verblijfsregeling 

A. Voorrang aan de overeenstemming tussen de ouders

2. Ouders die niet langer wensen samen te leven kunnen een akkoord sluiten over 
de verblijfsregeling van hun kinderen. Maken de ouders hun geschil aanhangig 
voor de rechtbank, dan zal de rechtbank het akkoord homologeren, tenzij dit ken-
nelijk strijdig is met het belang van het kind (art. 374, § 2, eerste lid BW). De ho-
mologatie van een akkoord komt voor in het raam van een echtscheiding door on-
derlinge toestemming (art. 1290, tweede lid Ger.W.) dan wel wanneer een akkoord 
ter bekrachtiging aan de rechtbank wordt voorgelegd, dit is in de hypothese dat de 

(1) Zie www.scheidingsonderzoek.ugent.be (geraadpleegd op 27 mei 2015).
(2) BS 4 september 2006. Zie hierover onder meer CBR (ed.), Verblijfsregeling, Antwerpen, Inter-

sentia, 2008, 209 p.; P. senaeVe, f. swennen en G. VerscheLden (eds.), Verblijfsco-ouderschap, 
Antwerpen, Intersentia, 2007, 267 p.
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partijen een akkoord hebben bereikt onder leiding van een erkend bemiddelaar (zie 
art. 1733 Ger.W.) of onder leiding van de magistraat van de kamer voor minnelijke 
schikking (art. 731, achtste lid Ger.W.). De homologatie biedt het voordeel dat de 
ouders over een uitvoerbare titel beschikken.

3. De wetgever is ervan uitgegaan dat aan de overeenstemming tussen de ouders 
voorrang moet worden gegeven (3). De ouders kunnen – aldus de wetgever – het 
best oordelen over de passende oplossing voor de huisvesting van het kind. Zij be-
schikken hierbij over een grote vrijheid en kunnen zowel voor een gelijkmatig als 
voor een ongelijkmatig verdeeld verblijf opteren. Slechts wanneer het akkoord het 
voorwerp kan of moet uitmaken van homologatie, kan de rechtbank het akkoord 
marginaal toetsen en onderzoeken of dit akkoord niet kennelijk strijdig is met de 
belangen van het kind. In alle andere gevallen is niet in een rechterlijke controle 
voorzien.

4. Het uitgangspunt van de wetgever om zoveel als mogelijk ouders ertoe aan 
te zetten een akkoord te sluiten over het verblijf van hun kinderen is het enige 
juiste uitgangspunt. Een door de ouders zelf uitgewerkte regeling biedt immers het 
meeste kans op welslagen. Dergelijke regeling wordt door beide ouders gedragen 
en wordt niet door een rechtbank aan hen opgelegd. Ouders moeten dan ook zo-
veel als mogelijk worden geënthousiasmeerd voor het overlegmodel in plaats van 
meteen het conflictmodel te willen hanteren. De wet houdende oprichting van de 
familie- en jeugdrechtbank opent in dit verband verschillende perspectieven (4). Zo 
zijn de griffier en de familierechter vanaf het instellen van de vordering verplicht 
om aan de partijen alle informatie mee te delen over de mogelijkheden om hun 
geschil op te lossen via verzoening, bemiddeling en alle andere vormen van minne-
lijke oplossing van conflicten (art. 1253ter/1 en 731, vierde lid Ger.W.). Verder zijn 
de partijen in alle zaken met betrekking tot minderjarigen verplicht om in persoon 
voor de familierechtbank te verschijnen op de inleidingszitting en op de pleitzit-
tingen (art. 1253ter/2 Ger.W.). Ten slotte kan de familierechter, indien hij dit op-
portuun acht, zelfs zonder akkoord van alle partijen de verwijzing van de zaak naar 
de kamer voor minnelijke schikking bevelen (art. 731, negende lid Ger.W.). 

5. De vraag rijst op welke wijze een kind kan of moet worden betrokken bij de 
totstandkoming van een akkoord over de verblijfsregeling. Vanuit psychothera-
peutisch perspectief wordt gewezen op de noodzaak voor kinderen het gevoel te 
hebben dat naar hen wordt geluisterd en dat er rekening met hen wordt gehouden. 
Dit betekent echter niet dat de beslissingsverantwoordelijkheid bij de kinderen kan 
worden gelegd. Vanuit juridisch-technisch perspectief kan worden aangenomen dat 
het kind steeds de rechtbank kan verzoeken gehoord te worden, zij het dat dit uiter-
aard slechts zal gelden wanneer het akkoord kan of moet aan de rechtbank voorge-
legd worden. De rechtbank kan in dit geval niet weigeren om op dat verzoek in te 
gaan. De plicht tot het informeren van de minderjarige vanaf twaalf jaar over zijn 
recht om gehoord te worden is echter niet van toepassing (art. 1004/1 Ger.W.) (5). 

(3) Parl.St. Kamer 2004-05, Doc. 51, nr. 1673/001, p. 11.
(4) Wet 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank, BS 27 september 

2013.
(5) Zie in deze zin P. senaeVe, “Het hoorrecht van minderjarige sinds de wet op de familie- en 

jeugdrechtbank”, T.Fam. 2014, nrs. 37 en 41.
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Aan de mening van het kind wordt passend belang gehecht in overeenstemming 
met zijn leeftijd en maturiteit. Het onderhoud met de minderjarige heeft echter niet 
tot gevolg dat hij partij in het geding wordt.

B. Naar de invoering van een verplicht ouderschapsplan?

6. In navolging van het Nederlandse voorbeeld (6) wordt reeds enige tijd gepleit 
voor de invoering van een verplicht ouderschapsplan na echtscheiding (7). Dit 
pleidooi heeft ondertussen gehoor gevonden. In een wetsvoorstel van 14 juli 2014, 
overname van voorstel 53 2595/001, wordt voorgesteld om een ouderschapsplan 
op te leggen op het ogenblik van het verzoek tot echtscheiding (8). In dit ouder-
schapsplan worden de afspraken opgenomen die zowel gelden gedurende de echt-
scheidingsprocedure als na de echtscheiding met betrekking tot de minderjarige, 
ongehuwde en niet-ontvoogde kinderen waarvan beide echtgenoten de ouders zijn. 
Er wordt voorgesteld om volgende afspraken in het ouderschapsplan op te nemen:
−	 de uitoefening van het ouderlijk gezag over de persoon en het beheer van de 

goederen van deze kinderen;
−	 de organisatie van de verblijfsregeling of, in voorkomend geval, de uitoefening 

van het recht op persoonlijk contact;
−	 de wijze waarop de echtgenoten de zorg- en opvoedingstaken vormgeven;
−	 de wijze waarop de echtgenoten elkaar informatie verschaffen en raadplegen 

omtrent gewichtige aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het 
vermogen van deze kinderen;

−	 de bijdrage van elk van de echtgenoten inzake het levensonderhoud, de op-
voeding en de passende opleiding van voornoemde kinderen, onverminderd 
de rechten hun door hoofdstuk V van titel V van boek I van het Burgerlijk 
Wetboek toegekend zowel gedurende de echtscheidingsprocedure als na de 
echtscheiding;

−	 een bemiddelingsbeding, waarbij de echtgenoten zich ertoe verbinden voor 
eventuele geschillen in verband met de uitlegging of de uitvoering van het 
ouderschapsplan eerst een beroep te doen op bemiddeling en pas dan op elke 
andere vorm van geschillenbeslechting.

De gedinginleidende akte vermeldt over welke van de gevraagde voorzieningen 
overeenstemming is bereikt en over welke van de gevraagde voorzieningen een 
verschil in mening bestaat met de gronden daarvoor. Tevens vermeldt de gedingin-
leidende akte op welke wijze de kinderen zijn betrokken bij het opstellen van het 
ouderschapsplan.

7. Bij dit wetsvoorstel werden reeds enkele kritische kanttekeningen geplaatst. Zo 
meent de Orde van Vlaamse Balies dat het idee achter de invoering van het ou-
derschapsplan weliswaar goed is, maar dat de noodzakelijkheid van het verplichte 

(6) Wet 27 november 2008, Stb. 2008, 500. Zie hierover ook M.J. ter Voert en T. Geurts, “Evalu-
atie Ouderschapsplan. Een eerste verkenning” in WODC, Cahier 2013-8, 129 p., www.wodc.nl.

(7) Zie in deze zin K. Bastaits, i. PasteeLs, chr. Van Peer en D. MorteLMans, “Een verplicht ou-
derschapsplan na echtscheiding? Inzichten vanuit de SiV-studie”, Relaties en Nieuwe Gezinnen 
2011, vol. 1, nr. 1; te raadplegen op www.relatiesennieuwegezinnen.be (geraadpleegd op 27 mei 
2015).

(8) Wetsvoorstel 14 juli 2014 tot wijziging van de wetgeving met het oog op de invoering van het 
ouderschapsplan bij echtscheiding, Parl.St. 2014, Doc. 54 0066/001.



RECHTSLEER

494 - 2015

karakter ervan niet is bewezen (9). Hiertegen kan worden opgemerkt dat het ver-
plicht karakter van een ouderschapsplan alle ouders ertoe dwingt om na te denken 
over de gevolgen van een echtscheiding voor hun kinderen. Vandaag gebeurt dit 
veel te weinig, met alle nefaste gevolgen van dien voor de kinderen. Daarenboven, 
zo oordeelt de Orde van Vlaamse Balies volkomen terecht, moet een ouderschaps-
plan voor alle kinderen mogelijk zijn, ongeacht de aard van de samenlevingsrelatie 
van de ouders. Een en ander kan mogelijks gekoppeld worden aan de invoering van 
een tweede verblijfsregister (cf. infra nr. 19). Verder dient naar mijn mening ook 
te worden uitgeklaard aan welke eisen de betrokkenheid van de kinderen bij het 
opstellen van het ouderschapsplan moet voldoen. Op deze wijze wordt het risico 
dat deze verplichting verwordt tot een standaardclausule zoals ‘De kinderen zijn op 
een bij hun leeftijd passende wijze betrokken bij de totstandkoming van plan’ ge-
minimaliseerd. In de toelichting wordt in dit verband verwezen naar het hervormde 
hoorrecht van de minderjarige (art. 931, 1004/1 en 1004/2 Ger.W.; cf. infra). De 
vraag rijst echter of dit een afdoende antwoord biedt. Kinderen beneden twaalf jaar 
worden door de familierechtbank niet ingelicht van het feit dat ze recht hebben om 
gehoord te worden. 

III. GEEN AKKOORD VAN DE OUDERS OVER DE VERBLIJFS
REGELING

A. Arrest van het hof van beroep te Antwerpen d.d. 15 maart 2015 (10)

1. In feite

8. Man en vrouw, beiden geneesheer-specialist, huwen in 2001. Uit het huwelijk 
worden drie kinderen geboren (°2002, °2003 en °2007). Er ontstaan echtelijke 
problemen en de feitelijke scheiding vangt aan in maart 2013. Op 5 april 2013 leidt 
de vrouw een echtscheidingsprocedure in en vordert zij tevens voorlopige maat-
regelen. De echtscheiding wordt uitgesproken op 2 januari 2014. Tegen dit vonnis 
wordt, wat de echtscheiding zelf betreft, geen rechtsmiddel aangewend, zodat de 
echtscheiding definitief is voltrokken. 
De man stelt hoger beroep in dat er onder meer toe strekt te zeggen voor recht dat 
tussen partijen een verblijfsco-ouderschap zal gelden met betrekking tot de kinde-
ren en dienvolgens te zeggen voor recht dat de drie minderjarige kinderen de ene 
week bij de man zullen verblijven en de andere week bij de vrouw, met de wissel 
op vrijdagavond na school, doorlopend in de herfst- en krokusvakantie, dan met 
een wissel op maandagochtend aan school (voor de andere verloven, volgens de 
modaliteiten uiteengezet door de man).

2. In rechte

9.
“
…

(9) www.advocaat.be/UserFiles/Positions/2015%2002%2011%20Standpunt%20OVB%20Ou-
derschapsplan%20voor%20hoorzitting%20Kamer%202015%20-%20definitieve%20tekst.pdf 
(geraadpleegd op 27 mei 2015).

(10) 2013/RK/240, onuitg.
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12.
Het Hof acht de bilocatieregeling, zoals door de wetgever wordt voorgestaan, ook 
hier wenselijk.
Centraal staat het belang van de kinderen en niet het belang van de ouders: dit 
volgt trouwens ook uit de teneur en de strekking van het Verdrag voor de Rechten 
van het Kind.

Artikel 374 BW legt aan de rechter de verplichting op om, prioritair, te onderzoe-
ken of de huisvesting van het kind op een gelijkmatige manier tussen de ouders kan 
worden vastgelegd. Dit onderzoek moet de vraag beantwoorden of dit de meest 
passende oplossing is. De wetgever heeft er uiteindelijk voor geopteerd geen lijst 
van criteria in te voegen bij wijze van ‘contra-indicaties’, die tot gevolg zouden 
hebben dat de gelijkmatig verdeelde huisvesting niet zou worden toegepast.

Aan deze wetgevende evolutie zijn studies, onderzoek en hoorzittingen voorafge-
gaan, zodat geen sprake kan zijn van een blind legislatief dictaat.

De maatschappelijke overtuiging is immers gegroeid dat kinderen om evenwichtig 
op te groeien best zoveel mogelijk contact hebben met beide ouders. Na een schei-
ding verdient verblijfsco-ouderschap de voorkeur. Ook specialisten opvoedkunde 
treden deze zienswijze bij. De kans of het risico op vervreemding tussen de kinde-
ren en één van zijn ouders wordt hierdoor maximaal vermeden.

Er dient zoveel mogelijk te worden gestreefd naar congruentie tussen de kwaliteit 
en de kwantiteit van de ouder-kindrelatie. Pas dan is een volwaardig nevengeschikt 
ouderschap mogelijk, over de relatiebreuk heen.

De stelling van de vrouw dat alles goed verloopt momenteel en geen redenen voor-
handen zijn om aan dit systeem te tornen is een stelling vanuit haar invalshoek, die 
niet spoort met de wil van de wetgever.

Het is overigens in het belang van de kinderen van partijen dat zij een goed en 
kwaliteitsvol contact kunnen hebben met hun beide ouders, dat zij de kans krijgen 
om zich loyaal en respectvol te gedragen naar hun beide ouders en dat partijen hen 
niet (of toch zo min mogelijk) betrekken in hun scheidingsproblematiek en de hier-
aan gekoppelde geschillen. 

Het pedagogische succes van een volwaardig co-ouderschap met gelijk verdeeld 
verblijf wordt in hoofdzaak bepaald door een organisatie van de verblijfsregeling, 
overeenkomstig de werkelijke beschikbaarheid voor en de bereidheid tot opvang 
van de kinderen. Hierbij spelen diverse factoren een rol, o.a. de afstand tussen de 
woonst van beide ouders (gewezen partners) en tot de school van de kinderen, hun 
professionele bezigheden, de mogelijkheid tot occasionele of (crisis)opvang, e.d.m.

Een verzet tegen een gevraagd verblijfsco-ouderschap moet door meer zijn ingege-
ven dan een louter processuele reflex. 

Naar het oordeel van het Hof is het verzet van de vrouw tegen het gevorderde ge-
lijkmatig verdeelde verblijf voor de kinderen veeleer ingegeven door haar geschokt 
vertrouwen en haar gekrenkte trots als (gewezen) partner. Dit is begrijpelijk, aan-
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gezien de relatiebreuk ook de gezinscel heeft aangetast. Voor de vrouw, die vanuit 
Italië naar België is komen wonen, is dit ongetwijfeld extra pijnlijk. 

Dat de man zou samenwonen met een nieuwe partner staat een gelijk verdeeld 
verblijf evenwel niet noodzakelijk in de weg. Anders oordelen zou de uitbouw van 
een nieuwe relatie voor koppels die uit de echt scheiden en samen kinderen heb-
ben ernstig hypothekeren. Het loutere feit dat de man het huwelijk van partijen zou 
‘opgeblazen’ hebben en thans met zijn nieuwe partner samenwoont is derhalve niet 
van aard om af te wijken van het wettelijk principe van gelijkmatig verdeeld ver-
blijf.

Hoewel het Hof erkent dat een echtscheiding vaak – onvermijdelijk – een emotio-
nele schok teweegbrengt voor de kinderen, is het nu eenmaal een maatschappelijke 
realiteit dat koppels uit de echt scheiden: het is precies de wens van de wetgever 
geweest dat, mede in het belang van een evenwichtige ontplooiing van de kinderen, 
zij in geval van relatiebreuk tussen hun ouders, in beginsel zowel bij de moeder als 
bij de vader gedurende gelijke periodes zouden verblijven.

Er is in onderhavige zaak evenwel geen enkele concrete of specifieke tegenindicatie 
voorhanden, die zich verzet tegen een gelijkmatig verdeeld verblijf.

Op geen enkele wijze wordt aannemelijk gemaakt door de vrouw dat een gelijkma-
tig verdeeld verblijf op de kinderen zelf een specifieke negatieve impact zou heb-
ben.

Er zijn geen incidenten, klachten of pv’s bekend.

Beide partijen zijn hoog opgeleid, hebben verantwoordelijkheidsbesef en bieden de 
nodige structuur en stabiliteit aan de kinderen; de sereniteit van het debat ter zit-
ting d.d. 24/02/2015 heeft zulks duidelijk bevestigd. 

Partijen wonen bovendien in elkaars buurt (regio groot Antwerpen) en zij hebben 
klaarblijkelijk met elkaar een meer dan voldoende verstandhouding, minstens toch 
voor wat de opvoeding van hun kinderen betreft. Ook de actuele leeftijd van de 
kinderen (resp. 13 jaar, 11 jaar en bijna 8 jaar) staat een gelijkmatig verdeeld ver-
blijf niet in de weg.

De man is blijkbaar toch ook steeds een nauw betrokken vader geweest; het is niet 
zo dat hij zich plots geroepen voelde om zijn vaderschap in te vullen in het zicht 
van de thans hangende procedure, met het oog op dossierstoffering.

De significant hogere verloning van de man vertaalt zich blijkbaar niet in een noe-
menswaardig drukkere agenda. De man heeft geen zelfstandige praktijk; hij is spe-
cialist (cardioloog) in een bediendestatuut, nagenoeg met een ‘van 9 tot 5’-regime, 
hetgeen middels stukken wordt gestaafd en in essentie ook niet wordt tegengespro-
ken of weerlegd door de vrouw. Zijn oproepbare wachten zijn beperkt tot 1 week 
op 7 en bijgevolg perfect te voorzien en in te passen; zijn medische specialiteit is 
ook niet van aard dat hij te pas en te onpas wordt opgeroepen. Zijn academische 
nevenactiviteiten zijn zeer beperkt en betreffen geen lesopdrachten. Van een sub-
stantiële verminderde beschikbaarheid van de man is dan ook geen sprake. Ter 



2015 - 497

zitting d.d. 24/02/2015 verklaarde de man dat hij zich zo kan organiseren dat hij de 
woensdagnamiddag thuis is; dat zulks een gratuite bewering zou zijn blijkt niet en 
werd overigens ook niet aangevoerd.

De accommodatie bij de vader (op het vlak van slaapgelegenheid) is inmiddels 
aangepast, zoals ook de moeder erkent in haar conclusies: dat deze minder com-
fortabel zou zijn dan bij de moeder geldt niet als determinerende factor om een 
gelijkmatig verdeeld verblijf te ontzeggen aan de vader.

Waar de vrouw in conclusies ten slotte ook opwerpt dat jonge kinderen (meer be-
paald hun jongste dochter) een – nog – grotere behoefte hebben aan een zorgfiguur 
in de persoon van de moeder, zij opgemerkt dat er geen enkele natuurwet bestaat 
die zegt dat moeders beter voor kinderen kunnen zorgen dan vaders. De traditione-
le rolverdeling die erin bestaat dat de kinderen tot het takenpakket van de moeders 
behoren is maatschappelijk achterhaald. 

De beweerde perceptie bij de kinderen (of toch bij het jongste kind) dat het ‘thuis’ 
is bij de mama (d.i. de vrouw) is logisch, aangezien zij in de voormalige gezins-
woonst is gebleven, hetgeen de vertrouwde omgeving is waar het gezin voorheen 
ook voltallig woonde.
…

B.  Het gelijkmatig verdeeld verblijf als prioritair te onderzoeken verblijfsregeling

10. Tot voor de wet van 18 juli 2006 bevatte het Burgerlijk Wetboek geen model 
van verblijfsregeling. De rechter beschikte, bij gebreke van akkoord tussen de ou-
ders, over de grootste vrijheid om een verblijfsregeling op maat van het kind uit te 
werken. Teneinde een grotere voorspelbaarheid van de uitkomst inzake geschillen 
over verblijf te bekomen, het aantal gerechtelijke procedures te doen afnemen en 
de gelijkheid tussen de beide ouders te bevorderen voerde de wetgever met de wet 
van 18 juli 2006 een model met betrekking tot het verblijf van kinderen bij hun 
niet-samenlevende ouders in, namelijk het verblijfsco-ouderschap of gelijkmatig 
verdeeld verblijf (11). Krachtens artikel 374, § 2, tweede lid BW onderzoekt de 
rechtbank op vraag van minstens één van de ouders bij voorrang de mogelijkheid 
om de huisvesting van het kind op een gelijkmatige manier tussen de ouders vast 
te leggen. Opdat de rechtbank het gelijkmatig verdeeld verblijf als prioritair te 
onderzoeken verblijfsregeling in aanmerking zou kunnen nemen, moeten de ou-
ders het ouderlijk gezag gezamenlijk uitoefenen en moet een van beide ouders om 
gelijkmatig verdeeld verblijf verzoeken. Ingeval de rechtbank van oordeel is dat 
de gelijkmatig verdeelde huisvesting niet de meest passende oplossing is, kan zij 
evenwel beslissen om een ongelijk verdeeld verblijf vast te leggen (art. 374, § 2, 
derde lid BW).

11. Volgens het hof van beroep te Antwerpen vormt de invoering van het strikt 
gelijkmatig verdeeld verblijf als referentiemodel geen blind legislatief dictaat. Aan 
deze wetgevende evolutie zijn studies, onderzoek en hoorzittingen voorafgegaan. 
Bovendien is de maatschappelijke overtuiging gegroeid dat kinderen om evenwich-
tig op te groeien best zoveel mogelijk contact hebben met beide ouders en treden 

(11) Parl.St. Kamer 2004-05, Doc. 51 1673/001, p. 3.
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specialisten opvoedkunde het gelijkmatig verdeeld verblijf als referentiemodel bij. 
De kans of het risico op vervreemding tussen de kinderen en één van zijn ouders 
wordt hierdoor maximaal vermeden. Teneinde een volwaardig nevengeschikt ou-
derschap mogelijk te maken dient – aldus het hof van beroep te Antwerpen – zo-
veel als mogelijk te worden gestreefd naar congruentie tussen de kwaliteit en de 
kwantiteit van de ouder-kindrelatie. 

12. Bij deze door het hof van beroep te Antwerpen gemaakte overwegingen die-
nen kritische kanttekeningen te worden geplaatst. Daar waar het correct is dat de 
wetgever in 2006 niet onbesuisd is te werk gegaan en zich voor de keuze van het 
gelijkmatig verdeeld verblijf als referentiemodel heeft laten inspireren door de 
goede uitkomsten die deze verblijfsregeling vanuit toenmalige onderzoeksresulta-
ten behaalde, moet een en ander toch in het licht van nieuwe onderzoeksresultaten 
worden benaderd.
Zo bevestigde het grootschalig onderzoek Scheiding in Vlaanderen dat het welzijn 
van kinderen die opgroeien binnen het referentiemodel van gelijkmatig verdeeld 
verblijf niet hoger is dan binnen andere verblijfsregelingen (12). Het welbehagen 
van kinderen hangt immers niet zozeer samen met de verblijfsregeling als dusda-
nig, maar wel met het opvoedingsklimaat en de afwezigheid van conflict tussen de 
ouders. 

Verder werd het gelijkmatig verdeeld verblijf onder meer als wettelijk referentie-
model ingevoerd om ouderlijke evenwaardigheid te benadrukken (cf. supra). Dit 
heeft echter onterecht de indruk gewekt dat gelijke verdeling van het kind over 
beide ouders een recht is van elke ouder (13). Ouders die een gelijkmatig verdeeld 
verblijf vorderden vóór 2006 deden dit op grond van een gezamenlijk gemaakte 
keuze en in overleg. Dit creëerde een positief opvoedingsklimaat en welbehagen 
bij de kinderen, met goede onderzoeksresultaten voor gelijkmatig verdeeld ver-
blijf van dien. Vandaag wordt gelijkmatig verdeeld verblijf echter ook bevolen in 
conflictueuze situaties tussen ouders. Door het frequenter contact tussen de ouders 
– samen opvoeden vraagt meer overleg – is er een grotere kans op conflict en dus 
ook op onbehagen bij kinderen.
Enkele kinderpsychiaters en -psychologen wijzen er op basis van wetenschappelijk 
onderzoek eens te meer op dat een gelijkmatig verdeeld verblijf de ontwikkeling 
van jonge kinderen negatief kan beïnvloeden (14). Een gelijkmatig verdeeld ver-
blijf is volgens hen slechts mogelijk vanaf de leeftijd van zes jaar. Het wettelijke 
referentiemodel houdt echter bewust geen rekening met de leeftijd van de kinderen. 

13. Op basis van bovenstaande onderzoeksresultaten kan terecht de vraag worden 
gesteld naar de meerwaarde van het gelijkmatig verdeeld verblijf als prioritair te 

(12) A.K. soderMans, s. Vanassche en K. MatthiJs, “Verblijfsregelingen en welbevinden van kinde-
ren: verschillen naar gezinskenmerken”, Relaties en Nieuwe Gezinnen 2013, vol. 3, nr. 11.

(13) Zie in deze zin B. fehLBerG, B. sMyth, M. MacLean en C. roBerts, “Legislating for shared time 
parenting after separation: A research review”, Internationl Journal of Law, Policy and the Fa-
mily, 25(3), 318-337 aangehaald in a.k. soderMans, s. Vanassche en K. MatthiJs, “Verblijfsre-
gelingen en welbevinden van kinderen: verschillen naar gezinskenmerken”, Relaties en Nieuwe 
Gezinnen 2013, vol. 3, nr. 11.

(14) Zie chr. frisch-desMarez en M. BerGer, Garde alternée: les besoins de l’enfant, raadpleegbaar 
via www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta-72-gardealternee-frisch-desmarez-web.
pdf.
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onderzoeken verblijfsregeling (15). Uiteraard dient een gelijkmatig verdeeld ver-
blijf in aanmerking te worden genomen als mogelijkheid, maar moet dit bij voor-
rang gebeuren? Een verblijfsregeling moet steeds in het licht van de concrete situ-
atie en op maat van de kinderen uitgewerkt worden. Als uitgangspunt moet hierbij 
in aanmerking genomen worden dat de verblijfsregeling met zo weinig mogelijk 
conflictrisico tussen de kinderen de meest geschikte verblijfsregeling is. Een wet-
telijk referentiemodel van gelijkmatig verdeeld verblijf verzet zich hiertegen en 
schept bovendien verkeerde verwachtingen in hoofde van de ouders. Misschien 
moet, zoals in het Nederlands recht, worden gekozen voor het wettelijk inschrijven 
van het gelijkwaardig ouderschap? Op deze manier wordt duidelijk tot uitdrukking 
gebracht dat beide ouders gelijke rechten en plichten hebben, maar dat dit niet met 
zich meebrengt dat beide ouders ook recht hebben op een gelijke verdeling van de 
tijd.

C. De wettelijke criteria: het belang van de kinderen en de ouders en de concrete 
omstandigheden van de zaak

14. Krachtens artikel 374, § 2, vierde lid BW moet de rechtbank bij het nemen van 
een beslissing omtrent het verblijf steeds rekening houden met het belang van de 
kinderen en de ouders en de concrete omstandigheden van de zaak.

1. Het belang van de kinderen en de ouders

15. In rechtspraak en rechtsleer bestaat reeds enige tijd discussie omtrent de vraag 
op welke wijze het belang van de kinderen en het belang van de ouders zich tot 
elkaar verhouden (16). Volgens het hof van beroep te Antwerpen staat het belang 
van de kinderen en niet het belang van de ouders centraal. Dit zou ook volgen uit 
de teneur en de strekking van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het 
Kind. Concreet vloeit hieruit voort dat slechts rekening kan worden gehouden met 
het belang van de ouders in de mate dat het belang van het kind hierdoor niet wordt 
geschaad. Niet iedereen is het hier echter mee eens. Bepaalde rechtscolleges en 
auteurs zijn van oordeel dat het belang van het kind en het belang van de ouders 
evenwaardige criteria zijn (17). Ter ondersteuning van deze stelling wordt beroep 
gedaan op de authentieke versies van het Internationaal Verdrag voor de Rechten 
van het Kind krachtens dewelke het belang van het kind een weliswaar zeer be-
langrijke overweging is, zij het naast andere even belangrijke overwegingen. Deze 
zienswijze kan niet bijgetreden worden. Het belang van het kind is in deze materie 
steeds primair.

(15) Zie ook O. cLaes, “De woorden ‘bij voorrang’ in artikel 374, § 1, tweede lid BW. Een bron van 
verwarring of een handig instrument?”, Jura Falc. 2011-2012, p. 657 e.v. 

(16) Zie hierover uitgebreid chr. Van roy, “Artikel 374, § 2, vierde lid BW en het belang van de 
ouders – Van theorie naar praktijk”, T.Fam. 2015, 72-81.

(17) P. senaeVe en H. VanBockriJck, “De wet van 18 juli 2006 op het verblijfsco-ouderschap, de blij-
vende saisine van de jeugdrechtbank en de tenuitvoerlegging van uitspraken aangaande verblijf 
en omgang”, EJ 2006, 129. 
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2. De concrete omstandigheden van de zaak

16. Het arrest van het hof van beroep te Antwerpen vormt een illustratie van de 
criteria die in aanmerking kunnen worden genomen teneinde al dan niet een gelijk-
matig verdeeld verblijf op te leggen. Zo wordt in casu in aanmerking genomen:
−	 de leeftijd van de kinderen;
−	 de afstand tussen de woonplaats van de ouders;
−	 de beschikbaarheid van de ouders;
−	 het bestaan van consensus tussen de ouders;
−	 de opvoedingsmogelijkheden van de ouders en hun betrokkenheid op de kin-

deren;
−	 het verloop van de reeds bestaande verblijfsregeling;
−	 de mening van het kind.

17. Wat het verloop van de reeds bestaande verblijfsregeling betreft, overweegt 
het hof dat de stelling van de vrouw dat alles momenteel goed verloopt en er geen 
redenen voorhanden zijn om aan dit systeem te tornen een stelling vanuit de invals-
hoek van de moeder is, die niet spoort met de wil van de wetgever. De overweging 
van het hof moet worden bijgetreden. Het is niet omdat de kinderen reeds enige 
tijd volgens de voorlopige regeling leven, dat de behoefte aan continuïteit vereist 
dat deze regeling moet behouden blijven. Niet iedereen is het hier echter mee eens. 
Bepaalde rechtscolleges overwegen op grond van de continuïteit dat de voorlopige 
regeling behouden moet blijven, zelfs wanneer dit volgens het maatschappelijk 
onderzoek niet de meest geschikte regeling zou zijn (18). Dit kan niet bijgetreden 
worden.

18. Wat de mening van het kind betreft, beperkt het hof van beroep zich tot de mis-
schien te snel gemaakte overweging dat de beweerde perceptie bij het jongste kind 
dat het thuis bij moeder is logisch is omdat de moeder samen met de kinderen in de 
voormalige gezinswoning is blijven wonen. In dit verband moet ook gewezen wor-
den op het hervormde hoorrecht van de minderjarige (19). Artikel 1004/1 Ger.W. 
dat van toepassing is op de familierechtbank luidt als volgt:

“§ 1. Elke minderjarige heeft het recht gehoord te worden door een rechter in ma-
teries die hem aanbelangen aangaande de uitoefening van het ouderlijk gezag, de 
verblijfsregeling en het recht of het persoonlijk contact. Hij heeft het recht om te 
weigeren gehoord te worden.

§ 2. De minderjarige die jonger is dan twaalf jaar wordt gehoord op zijn verzoek, 
op verzoek van de partijen, van het openbaar ministerie of, ambtshalve, van de 
rechter. De rechter kan, middels een door de omstandigheden van de zaak gemoti-
veerde beslissing, weigeren de minderjarige die jonger is dan twaalf jaar te horen, 
behalve wanneer dat verzoek van deze laatste of van het openbaar ministerie uit-
gaat. Tegen die beslissing van weigering kan geen rechtsmiddel worden aange-
wend.

(18) Zie hierover chr. Van roy, “Artikel 374, § 2, vierde lid BW en het belang van de ouders – Van 
theorie naar praktijk”, T.Fam. 2015,

(19) Zie hierover P. senaeVe, “Het hoorrecht van minderjarige sinds de wet op de familie- en jeugd-
rechtbank”, T.Fam. 2014, 176-195.
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§ 3. De minderjarige die twaalf jaar oud is, wordt door de rechter ingelicht over 
zijn recht om gehoord te worden overeenkomstig artikel 1004/2. Bij die informatie 
wordt een antwoordformulier gevoegd.

§ 4. Indien de minderjarige in de loop van de rechtspleging of in een vorige aanleg 
reeds is gehoord, zelfs voor een andere rechtbank, is de rechter niet verplicht op 
het verzoek in te gaan, indien er geen nieuw element is dat een verhoor rechtvaar-
digt.

§ 5. De rechter hoort de minderjarige op een plaats die hij geschikt acht. Tenzij de 
rechter hier bij een met redenen omklede beslissing van afwijkt, vindt het onder-
houd plaats buiten de aanwezigheid van wie ook.

Het verslag van het onderhoud wordt bij het dossier van de rechtspleging gevoegd. 
Het geeft weer wat de minderjarige heeft gezegd. De minderjarige wordt geïnfor-
meerd over het feit dat de partijen er kennis van kunnen nemen. De rechter infor-
meert de minderjarige over de inhoud van het verslag en gaat na of het verslag de 
mening van de minderjarige verwoordt.
De minderjarige ondertekent het verslag niet. Indien de rechter tijdens het onder-
houd vaststelt dat de minderjarige niet over het nodige onderscheidingsvermogen 
beschikt, maakt hij hiervan melding in het verslag.

§ 6. Het onderhoud met de minderjarige heeft niet tot gevolg dat hij partij in het 
geding wordt.

Aan de mening van de minderjarige wordt passend belang gehecht in overeenstem-
ming met zijn leeftijd en maturiteit.”

D. Invoering van een tweede verblijfsregister?

19. Zelfs in geval van een gelijkmatig verdeeld verblijf kan een kind slechts op 
één adres in de bevolkingsregisters worden ingeschreven als hebbende aldaar zijn 
hoofdverblijf (art. 374, § 1, vijfde lid BW). Dit brengt praktische moeilijkheden 
met zich mee: “Zo rijst bijvoorbeeld de vraag of beide ouders in dat geval recht 
hebben op een sociale huurwoning met voldoende slaapkamers voor de kinderen. 
Sommige gemeenten geven kortingen voor de eigen inwoners, bijvoorbeeld in het 
zwembad of voor de gemeentelijke speelpleinwerking. Wat als de kinderen willen 
gaan zwemmen in de gemeente waar ze met hun moeder wonen, terwijl ze bij hun 
vader gedomicilieerd zijn? Wat in het geval van brand of andere rampen? Op zulke 
ogenblikken moet in de registers kunnen worden nagegaan wie hoogstwaarschijn-
lijk in het getroffen pand aanwezig zou kunnen zijn. Vandaag is dit niet mogelijk.” 
(20) Luidens het federaal regeerakkoord zal in samenspraak met de minister van 
Binnenlandse Zaken worden onderzocht op welke manier het verblijf bij ouders 
in een regime van verblijfsco-ouderschap kan worden geregistreerd door de cre-

(20) Toelichting bij het wetsvoorstel van 21 november 2014 tot wijziging van de wet van 19 juli 
1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de 
verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijks-
register van de natuurlijke personen wat de invoering van een verblijfsregister betreft, Parl.St. 
Kamer 2014-15, nr. 0656/001.
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atie van een tweede verblijfsregister (21). Op deze manier kunnen de voordelen 
gekoppeld aan de inschrijving in het bevolkingsregister gedeeld worden. Er werd 
eveneens reeds een wetsvoorstel in die zin neergelegd in de Kamer van Volksverte-
genwoordigers (22).

IV. Besluit

20. De verblijfsregeling is een van de meest delicate materies in het domein van het 
familierecht. Op een ogenblik waarop ouders beslissen uit elkaar te gaan, moeten 
zij een regeling treffen omtrent het verblijf van diegene die hun het meest dierbaar 
zijn. Dit is niet vanzelfsprekend. Het hoeft dan ook geen verbazing te wekken dat 
in deze moeilijke en veelal hartverscheurende omstandigheden al vlug wordt terug-
gegrepen naar het conflictmodel en de familierechter wordt gevraagd om in het 
licht van de concrete omstandigheden van de zaak en het belang van de kinderen 
en de ouders te oordelen over de meest passende verblijfsregeling. Dit levert echter 
niet steeds een duurzame oplossing op en dit om de eenvoudige reden dat de uit-
komst ervan niet door beide ouders wordt gedragen maar door de rechtbank wordt 
opgelegd. 

Bij de invoering van het gelijkmatig verdeeld verblijf als prioritair te onderzoeken 
verblijfsregeling op vraag van een van de ouders kunnen vraagtekens worden ge-
plaatst. Niet alleen is hierdoor bij vele ouders de idee ontstaan dat de gelijke verde-
ling van het kind over beide ouders een recht is van elke ouder, maar daarenboven 
tonen onderzoeken aan dat het welzijn van kinderen die opgroeien binnen het 
referentiemodel van gelijkmatig verdeeld verblijf niet hoger is dan binnen andere 
verblijfsregelingen. Wordt het dan ook geen tijd om dit wettelijk referentiemodel 
te verlaten en als algemeen uitgangspunt in aanmerking te nemen dat de beste ver-
blijfsregeling een regeling op maat van de kinderen is en met zo weinig mogelijk 
conflictrisico tussen de ouders? Laten we de kinderen zelf niet vergeten en zoveel 
als mogelijk naar hen luisteren en rekening houden met hun bekommernissen. Ter 
gelegenheid van het tienjarig bestaan van de wet van 18 juli 2006 kan misschien 
overwogen worden een wetsevaluatie door te voeren.

Op alle actoren van justitie, zijnde magistraten, notarissen, advocaten en bemidde-
laars, rust de belangrijke taak om ouders op hun verantwoordelijkheden ten aanzien 
van hun kinderen te wijzen en hen derhalve zoveel als mogelijk richting overleg-
model te doen bewegen. Met de wet houdende oprichting van de familie- en jeugd-
rechtbank heeft de wetgever hiertoe verschillende mogelijkheden gecreëerd. Het 
sluitstuk hiervan zou de invoering van een verplicht ouderschapsplan kunnen zijn. 

Ouders kunnen zich ten slotte de vraag stellen of zij elkaar en het door hen opge-
bouwde kerngezin misschien toch niet zo snel moeten opgeven en dit wars van 

(21) Federaal regeerakkoord 9 november 2014, raadpleegbaar via www.premier.be/sites/default/files/
articles/Accord_de_Gouvernement_-_Regeerakkoord.pdf.

(22) Wetsvoorstel 21 november 2014 tot wijziging van de wet van 19 juli 1991 betreffende de be-
volkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en 
tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuur-
lijke personen wat de invoering van een verblijfsregister betreft, Parl.St. Kamer 2014-15, nr. 
0656/001.
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het consumptiedenken dat onze samenleving vandaag teistert (23). Een partner 
– en al zeker een partner met kinderen – is geen smartphone die je weggooit lou-
ter en alleen omdat er een nieuwe (en wellicht lichtere) versie op de markt werd 
uitgebracht. Of anders en om met de woorden van prof. dr. Peter Adriaenssens te 
besluiten: “Sommige mensen beseffen te weinig dat het ideale leven niet bestaat… 
Samenleven heeft altijd voor- en nadelen.” (24)

Prof. dr. Charlotte decLerck

Docent UHasselt
Advocaat

(23) Zie in dit verband D. de wachter, Borderline Times. Het einde van de normaliteit, Leuven, 
Lannoo, 2012; D. de wachter, Liefde. Een onmogelijk verlangen, Leuven, Lannoo, 2014.

(24) www.demorgen.be/wetenschap/peter-adriaenssens-vechtscheidingen-zijn-vorm-van-kindermis-
handeling-a1878643, geraadpleegd op 27 mei 2015.




